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MELLÉKLET 
 

A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYE 

Rövidítések és jelek magyarázata 

+ elfogadva 

- elutasítva 

↓ tárgytalan 

V visszavonva 

NSz (..., …, …) név szerinti szavazás (mellette, ellene, tartózkodás) 

ESz (…, …., …) elektronikus szavazás (mellette, ellene, tartózkodás) 

rész. részenkénti szavazás 

kül. külön szavazás 

mód. módosítás 

MM megegyezéses módosítás 

MR megfelelő rész 

T törlő módosítás 

= azonos módosítások 

bek. bekezdés 

cikk cikk 

preb. preambulumbekezdés 

ÁLL. IND. állásfoglalásra irányuló indítvány 

KÖZ. ÁLL. IND. közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

TITK. titkos szavazás 
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1. Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Görögországnak, Spanyolországnak, 

Franciaországnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából történő 

igénybevétele 

Jelentés: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018) (minősített többség és a leadott szavazatok 
háromötöde szükséges) 

Tárgy NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 629, 21, 9 

 

 

2. 1/2018. számú költségvetés-módosítási tervezet, amely a Görögországnak, 

Spanyolországnak, Franciaországnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás 

céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot 

kíséri 

Jelentés: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

egyetlen szavazás NSz + 650, 28, 1 

 

 

3. Az EU-ban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és 

támogatott behozatallal szembeni védelem ***II 

Ajánlás második olvasatra Christofer Fjellner (A8-0182/2018) 

Tárgy NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

Jóváhagyás szavazás nélkül 

 

 

4. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (EGF/2018/000 TA 

2018 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) 

Jelentés: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018) (minősített többség és a leadott szavazatok 

háromötöde szükséges) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

3. bek. után 1 ENF NSz - 152, 518, 9 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

9. bek. után 6 GUE/NGL  -  

B. preb. után 2 GUE/NGL  -  

E. preb. 3 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 575, 107, 4 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ENF: 1. mód. 
 

 

5. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A géntechnológiával módosított 

GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) kukorica 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0232/2018 

Tárgy NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0232/2018  

(ENVI bizottság) 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 450, 200, 35 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE, ENF: zárószavazás 
 

 

6. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított 

1507 × 59122 × MON 810 × NK603 kukorica és az 1507, 59122, MON 810 és 

NK603 (D056123) genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, 

géntechnológiával módosított kukorica 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0233/2018 

Tárgy NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalási indítvány B8-0233/2018  

(ENVI bizottság) 
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Tárgy NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

szavazás: állásfoglalás 

(a szöveg egésze) 

NSz + 451, 199, 37 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE, ENF: zárószavazás 
 

 

7. A halászati termékek uniós piacra jutási kritériumoknak való megfelelősége 

Jelentés: Linnéa Engström (A8-0156/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

30. bek. után 1 több mint 38 

képviselő 

ESz + 539, 136, 7 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 590, 52, 41 

 

 

 

8. Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

Jelentés: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek. 8 ENF  -  

2. bek. után 33 Verts/ALE ESz - 303, 376, 5 

51 GUE/NGL NSz - 316, 350, 16 

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 580, 74, 29 

6. bek. után 34 Verts/ALE NSz - 320, 361, 6 

7. bek. 25 EFDD  -  

8. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 627, 26, 32 

9. bek. után 35 Verts/ALE NSz - 314, 357, 13 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

42 GUE/NGL NSz + 358, 291, 34 

14. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 527, 106, 49 

19. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 522, 127, 22 

23.bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

25. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

25. bek. után 36 Verts/ALE NSz + 561, 104, 19 

27. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 608, 44, 29 

29. bek. 9 ENF  -  

36. bek. után 49 GUE/NGL NSz - 327, 339, 22 

37. bek. után 43 GUE/NGL  -  

40. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 605, 75, 8 

2/NSz + 547, 113, 18 

44. bek. 10 ENF  -  

48. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 673, 11, 3 

50. bek. 11 ENF  -  

21 több mint 38 

képviselő 

 -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

4 +  

5 +  

55. bek. 12 ENF  -  

56. bek. 13 ENF  -  

60. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

64. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 622, 34, 31 

2/NSz + 460, 205, 13 

65. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

67. bek. 28 EFDD rész.   

1 -  

2 -  

14 ENF  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 577, 74, 28 

2/NSz + 371, 303, 9 

3 +  

4 +  

67. bek. után 1 PPE NSz + 335, 309, 39 

68. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

71. bek. után 50 GUE/NGL NSz - 207, 461, 19 

78. bek. után 15 ENF NSz - 108, 554, 11 

82. bek. után 2 PPE ESz - 283, 364, 21 

88. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 314, 297, 62 

91. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 377, 272, 35 

92. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

94. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 403, 253, 28 

95. bek. után 44 GUE/NGL ESz - 295, 354, 24 

96. bek. után 45 GUE/NGL  -  

97. bek. 16= 

29= 

ENF 

EFDD 

 -  

100. bek. után 46 GUE/NGL ESz - 140, 530, 4 

104. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

105. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

112. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 368, 308, 12 

115. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

Cím a 118. bek. után bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

119. bek. után 52 GUE/NGL NSz - 179, 485, 21 

120. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 503, 112, 49 



P8_PV-PROV(2018)05-30(VOT)_HU.docx 8 PE 623.123 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

122. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

124. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/NSz + 490, 184, 9 

4/NSz + 507, 157, 12 

128. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 512, 129, 9 

129. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

135. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/ESz + 482, 191, 8 

139. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 478, 162, 21 

140. bek. 17 ENF  -  

26 EFDD  -  

37 Verts/ALE ESz - 253, 399, 21 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

142. bek. 18 ENF NSz - 70, 608, 2 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

142. bek. után 19 ENF NSz - 50, 609, 20 

143. bek. 38 Verts/ALE NSz + 325, 309, 43 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 ↓  

2 ↓  

144. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 611, 56, 15 

145. bek. 20 ENF  -  

146. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

146. bek. után 39 Verts/ALE NSz + 603, 73, 9 

152. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

154. bek. bek. eredeti szöveg kül. +  

160. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

162. bek. 27 EFDD  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

168. bek. 40 Verts/ALE ESz - 297, 381, 4 

170. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 605, 66, 8 

2/ESz + 517, 140, 25 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

171. bek. 41 Verts/ALE rész.   

1/ESz - 298, 359, 19 

2 ↓  

176. bek. 47 GUE/NGL NSz - 216, 459, 11 

177. bek. után 48 GUE/NGL  -  

10. bev. hiv. után 30 Verts/ALE NSz - 303, 357, 18 

J. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3/NSz + 581, 74, 23 

M. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

P. preb. 3 ENF  -  

T. preb. 4 ENF  -  

Aa. preb. 5 ENF  -  

23 EFDD  -  

Af. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/ESz + 557, 100, 13 

2 +  

Ag. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 362, 291, 21 

Ap. preb. 6T ENF  -  

Ax. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

2/ESz + 525, 143, 8 

Bc. preb. 24 EFDD  -  

7 ENF  -  

31 Verts/ALE NSz - 294, 361, 28 

Bd. preb. 22 ALDE  -  

bek. eredeti szöveg NSz + 548, 98, 27 

Bq. preb. 32 Verts/ALE NSz - 307, 356, 21 

Bt. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/ESz + 448, 131, 59 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 468, 123, 89 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE, S&D: 1. mód. 

ECR: 64. bek. 

GUE/NGL 42., 47., 49., 50., 51., 52. mód. 

ENF: 15., 18., 19., 49. mód., 4. bek. (2. rész), 8., 27., 40., 48., 144. bek., Bd., J. preb. (2. 

rész) 

Verts/ALE: 30., 31., 32., 34., 35., 36., 38., 39. mód., §§ 67. bek. (2. rész), 88., 91., 94., 112., 124. 

bek. (3. és 4. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 91., 112. bek. 

ALDE: 122. bek. 

GUE/NGL: 27., 120., 128., 154. bek. 

Verts/ALE: 14., 23., 88., 91., 94., 105., 112., 115., 128. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: 

60. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a jelenlegi KAP azon forrásait, amelyeket a mezőgazdasági 

termelők konkrét tevékenységeire fordítanak, nagyon aprólékos és kisléptékű 

ellenőrzéseknek vetik alá,” 

2. rész „míg a KAP-költségvetés nagyobb összegeit (közvetlen kifizetések) a föld 

ellenőrizetlen birtoklása alapján biztosítják, következésképpen e kiadások nem 

indokolhatók az európai polgárok számára;” 

 

S&D: 

28. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve az alábbi szavak törlése: „vagy ellensúlyozni lehet a 

szabadkereskedelmi megállapodások hatásait;” 
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2. rész a fenti szövegrész 

 
41. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „dömpinget” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

ALDE: 

40. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ezért szorgalmazza, hogy a KAP költségvetését a 

következő többéves pénzügyi keretben – rögzített euróárfolyamon számítva – 

növeljék vagy tartsák változatlan szinten” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
64. bek. 

1. rész „hangsúlyozza a közvetlen kifizetések tagállamok közötti méltányos elosztásának 

szükségességét, amely alapvető az egységes piac működéséhez, és amelynek 

figyelembe kell vennie objektív kritériumokat,” 

2. rész „például a tagállamok által az I. és a II. pillér keretében kapott összegeket, valamint 

azt, hogy az EU-n belül nem azonosak a természeti feltételek, a foglalkoztatási és 

társadalmi-gazdasági körülmények, az általános életszínvonal, a termelési költségek 

és különösen a földárak, illetve a vásárlóerő sem;” 

 
65. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „növeljék” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
68. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „amelyeket a tagállamok számára kötelezővé kell tenni” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
92. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felül” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
139. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „egy olyan önálló és működőképes uniós mezőgazdasági 

válságkezelési alap létrehozása érdekében” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
170. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kisüzemi és családi gazdálkodáson alapul,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
Bt. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „tovább” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

GUE/NGL: 

25. bek. 

1. rész „emlékeztet arra, hogy az előző reform során nehéz volt megegyezni az »aktív 

mezőgazdasági termelő« fogalmában;” 
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2. rész „ezért úgy véli, hogy a gazdaság teljesítménye (pl. a föld jó mezőgazdasági 

állapotban tartása, jó állattenyésztés megvalósítása, a körforgásos gazdasághoz való 

hozzájárulás) célzottabb és mérhető megoldást jelenthet a fenti 

fogalommeghatározás tekintetében;” 

 
129. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a vertikális és horizontális gazdasági szervezetek (például 

termelői szervezetek, köztük szövetkezetek, és ezek egyesületei és ágazatközi 

szervezetei) létrehozásának és fejlődésének támogatásához” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
160. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az élelmiszer-termelési ágazat hosszú távú 

termelékenységének és versenyképességének további növelésére” és „így erősítve az 

Unió világelsőként betöltött szerepét;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

ENF: 

4. bek. 

1. rész „hangsúlyozza, hogy a KAP-nak fenn kell tartania az alapvető kapcsolatot az uniós 

jogalkotók, a mezőgazdasági termelők és a polgárok között;” 

2. rész „elutasítja a KAP újbóli nemzeti hatáskörbe helyezésének bármilyen lehetőségét, 

amely növelné az egyenlőtlenségeket az egységes piacon folyó versenyben;” 

 

Verts/ALE: 

19. bek. 

1. rész „úgy véli, hogy az információk gyűjtésének műholdképeken és az integrált 

igazgatási és ellenőrzési rendszer adatbázisain kell alapulnia,” 

2. rész „nem pedig az egyes mezőgazdasági termelők által benyújtott adatokon;” 

 
104. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „új” és „precíziós és a digitális gazdálkodási eszközökbe” 

2. rész „új” 

3. rész „precíziós és a digitális gazdálkodási eszközökbe” 

 
Alcím a 118. bek. után 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „globális” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
152. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kereskedelempolitika” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
162. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az Unió mezőgazdasági érdekeinek előmozdítására a 

legutóbbi kétoldalú kereskedelmi tárgyalások során, nevezetesen” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
M. preb. 
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1. rész „mivel a közvetlen kifizetések a stabilitás első fontos szintjét alkotják, valamint a 

mezőgazdasági jövedelem tekintetében biztonsági hálóként működnek, tekintve, 

hogy a gazdálkodásból származó éves jövedelem kézzelfogható részét jelentik, sőt 

bizonyos régiókban e kifizetések jelentik a gazdaság bevételének 100%-át; mivel e 

kifizetéseket folytatni kell, hogy a mezőgazdasági termelők egyenlő 

versenyfeltételekkel versenyezhessenek” 

2. rész „a harmadik országokkal;” 

 
Af. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a precíziós mezőgazdaságra és” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
Ag. preb. 

1. rész „mivel a legtöbb biotechnológiai kutatás jelenleg az Unión kívül helyezkedik el, 

ahol jellemzően az Unió számára jelentőséggel nem bíró agroökonómiai kérdésekre 

összpontosítanak,” 

2. rész „ami a beruházások és a fókuszpont esetleges elvesztéséhez vezethet;” 

 
Ax. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „-védelmi” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

ALDE, GUE/NGL: 

50. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kötelező”, „degresszív”, „európai szinten kell dönteni a 

felső korlát kötelező bevezetéséről” és „úgy véli, hogy a felső korlát bevezetése és a 

degresszivitás révén szabaddá tett pénzeszközöknek abban a tagállamban vagy 

régióban kell maradniuk, ahonnan származnak;” 

2. rész „kötelező” 

3. rész „degresszív” 

4. rész „európai szinten kell dönteni a felső korlát kötelező bevezetéséről” 

5. rész „úgy véli, hogy a felső korlát bevezetése és a degresszivitás révén szabaddá tett 

pénzeszközöknek abban a tagállamban vagy régióban kell maradniuk, ahonnan 

származnak;” 

 

S&D, ALDE, GUE/NGL, ENF, Verts/ALE: 

67. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „amelyet azonban csak a Bizottság általi értékelést követően 

szabad aktiválni;” „a környezeti, éghajlati vagy” 

2. rész „amelyet azonban csak a Bizottság általi értékelést követően szabad aktiválni;” 

3. rész „a környezeti, éghajlati vagy” 

4. rész „vagy ellensúlyozni lehet a szabadkereskedelmi megállapodások hatásait;” 

 

ALDE, ENF: 

J. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „azt nem garantálta, hogy a KAP költségvetése változatlan 

marad, és mivel ezzel mindenképpen foglalkozni kell a küszöbön álló jogalkotási 

javaslatok bemutatása előtt; mivel e javaslatoknak” és „a KAP ne kerüljön újra 

nemzeti hatáskörbe,” 

2. rész „azt nem garantálta, hogy a KAP költségvetése változatlan marad, és mivel ezzel 

mindenképpen foglalkozni kell a küszöbön álló jogalkotási javaslatok bemutatása 

előtt; mivel e javaslatoknak” 

3. rész „a KAP ne kerüljön újra nemzeti hatáskörbe,” 
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GUE/NGL, Verts/ALE: 

124. bek. 

1. rész „hangsúlyozza annak égető szükségét, hogy a jövőbeli KAP hatékonyabban, 

méltányosabban és gyorsabban segítsen a mezőgazdasági termelőknek megbirkózni 

az éghajlati, időjárási, egészségügyi és piaci kockázatokból eredő ár- és 

jövedelemingadozásokkal,” 

2. rész „mégpedig a kockázatkezelési és stabilizációs eszközök (biztosítási rendszerek, 

jövedelemstabilizáló eszközök, egyéni juttatási mechanizmusok és kölcsönös 

alapok) kialakítására és önkéntes használatára irányuló további ösztönzők és piaci 

feltételek megteremtésével, biztosítva emellett a széles körű hozzáférést és a 

meglévő nemzeti rendszerekkel való összeegyeztethetőséget;” A teljes szöveg, 

kivéve: „biztosítási rendszerek” és „jövedelemstabilizáló eszközök” 

3. rész „biztosítási rendszerek” 

4. rész „jövedelemstabilizáló eszközök” 

 
135. bek. 

1. rész „hangsúlyozza ezért, hogy az egységes közös piacszervezésnek továbbra is fontos 

szerepet kell játszania a jövőbeni közös agrárpolitikán belül, biztonsági hálót alkotva 

a gyorsan stabilizálódó mezőgazdasági piacokon, és hozzájárulva a válságok 

megelőzéséhez,” 

2. rész „továbbá kiemeli a salátarendelet fontosságát az innovatív piaci és válságkezelési 

eszközök, például az önkéntes ágazati megállapodások alkalmazásának – különösen 

a tejágazatban a korábbi piaci válságok tapasztalatai alapján történő – lehetővé tétele 

és ösztönzése tekintetében annak érdekében, hogy kezelje és adott esetben 

csökkentse a kínálat mennyiségét a termelők, a termelői szervezetek, a termelői 

szervezetek egyesületei, valamint az ágazatközi szervezetek és feldolgozók között 

(pl.: a tejtermelés csökkentésére irányuló uniós rendszer);” kivéve: „a salátarendelet” 

3. rész „a salátarendelet” 

 
140. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „bár”, „jótékony hatással lehetnek az uniós mezőgazdaság 

bizonyos ágazataira és szükségesek az EU globális mezőgazdasági piacon elfoglalt 

pozíciójának erősítéséhez,” és „továbbá hasznosak az uniós gazdaság egésze 

számára,” 

2. rész „bár” 

3. rész „jótékony hatással lehetnek az uniós mezőgazdaság bizonyos ágazataira és 

szükségesek az EU globális mezőgazdasági piacon elfoglalt pozíciójának 

erősítéséhez,” 

4. rész „továbbá hasznosak az uniós gazdaság egésze számára,” 

 
143. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „miközben fontos folytatni a munkát az európai 

mezőgazdasági termékek piacra jutásának javítása érdekében,” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
146. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „hangsúlyozza, hogy az Unió agrár-élelmiszeripari 

ágazatának ki kell használnia az export által kínált növekedési lehetőségeket, 

tekintettel arra, hogy az elkövetkező évtizedben az agrár-élelmiszeripari termékek 

iránti további globális kereslet 90 %-a a becslések szerint Európán kívüli területről 

fog érkezni;” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

Egyéb 
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Stefan Eck (GUE/NGL képviselőcsoport) szintén aláírta a 42–52. sz. módosításokat. 
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9. A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 

értelmezése és végrehajtása 

Jelentés: Pavel Svoboda és Richard Corbett (A8-0170/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

8. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 407, 245, 17 

10. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 395, 247, 37 

27. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

71. bek. bek. eredeti szöveg  + szóban módosítva 

74. bek. bek. eredeti szöveg  + szóbeli módosítás 

(bekezdés törlése) 

86. bek. után bek. eredeti szöveg  + szóbeli módosítás 

W. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 349, 292, 43 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 497, 76, 111 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

PPE: W. preb., 10. bek. (2. rész) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

több mint 76 

képviselő 

W. preb., 8. bek. 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

több mint 76 képviselő 

10. bek. 

1. rész „ösztönzi olyan hatékony szabályozás kialakítását, melynek célja a 

foglalkoztatásvédelem és az európai versenyképesség fejlesztése” 

2. rész „a gazdaság valamennyi ágazatában, különös tekintettel a kis- és 

középvállalkozásokra;” 

 
27. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „rendszeresen” 

2. rész a fenti szövegrész 
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Egyéb 

Heidi Hautala szóbeli módosítást javasol egy új bekezdés beillesztése érdekében a 86. bekezdés 

után. 

„86a. Tudomásul veszi a T-540/15 számú, De Capitani vs Európai Parlament ügyben1 hozott 

ítéletet, amely megerősíti, hogy a nyilvánosság és átláthatóság elve vonatkozik az uniós 

jogalkotási eljárásra, és megerősíti továbbá a jogalkotási dokumentumokhoz, köztük a 

háromoldalú egyeztetések dokumentumaihoz való  hozzáférés megtagadására vonatkozó általános 

vélelem hiányát. 
1 A Törvényszék (kibővített hetedik tanács) 2018. március 22-i ítélete a T-540/15. számú De 

Capitani/Európai Parlament ügyben, ECLI:EU:T:2018:167.” 

 

Pavel Svoboda a következő szóbeli módosítást nyújtotta be a 71. bekezdés után: 

„71. üdvözli, hogy az új IKM (40) bekezdésében említett intézményközi tárgyalások 2016 

novemberében megkezdődtek; csalódottan jegyzi meg, hogy több mint egy évnyi vita, a politikai 

szinten folytatott tárgyalások három fordulója, valamint technikai szinten lebonyolított számos 

találkozó után még mindig nem sikerült megállapodásra jutni, jóllehet világos és kialakult 

ítélkezési gyakorlat is rendelkezésre áll; tudomásul veszi az eddig elért előrehaladást, és 

ragaszkodik hozzá, hogy a tárgyalásokat még a bolgár elnökség alatt befejezzék;” 

 

Pavel Svoboda szóbeli módosítást nyújtott be a 74. bekezdés törlésére. 
 

 

10. A 2021–2027. évi többéves pénzügyi keret és saját források 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0239/2018 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

1. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

1 bek. után 13 GUE/NGL NSz - 74, 592, 18 

2. bek. után 14 GUE/NGL NSz - 116, 550, 17 

3. bek. után 15 GUE/NGL NSz - 75, 559, 39 

4. bek. 1 EFDD  -  

6 ENF NSz - 98, 542, 40 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

2 +  

4. bek. után 16rev GUE/NGL NSz - 164, 480, 43 

5. bek. 2 EFDD  -  

12 ALDE  -  

5. bek. után 17 GUE/NGL NSz - 133, 534, 20 

6. bek. 3 EFDD  -  

bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 517, 120, 46 

2/NSz + 488, 165, 19 

6. bek. után 18 GUE/NGL NSz - 175, 480, 31 

7. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 500, 158, 26 

7. bek. után 7 ENF NSz - 143, 527, 9 

19 GUE/NGL NSz - 86, 565, 32 

8. bek. 8 ENF NSz - 114, 535, 21 

4 EFDD  -  

bek. eredeti szöveg NSz + 445, 188, 51 

8. bek. után 20 GUE/NGL  -  

9. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 510, 154, 17 

2/NSz + 506, 132, 45 

9. bek. után 9 ENF  -  

21rev GUE/NGL NSz - 85, 575, 25 

10. bek. 10 ENF NSz - 126, 522, 30 

bek. eredeti szöveg NSz + 462, 193, 27 

10. bek. után 22rev GUE/NGL NSz - 90, 542, 50 

11. bek. után 23 GUE/NGL NSz - 145, 462, 69 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

12. bek. után 24 GUE/NGL NSz - 146, 501, 31 

13. bek. 5 EFDD  -  

bek. eredeti szöveg NSz + 503, 149, 32 

13. bek. után 11 ENF NSz - 96, 525, 53 

25 GUE/NGL NSz - 120, 544, 21 

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 566, 71, 41 

2/NSz + 567, 85, 28 

14. bek. után 26 GUE/NGL NSz - 86, 505, 88 

27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

4. bev. hiv. után 29 GUE/NGL  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 409, 213, 61 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0241/2018 (GUE/NGL) 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)  ↓  

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14. bek. 

ENF: 6., 7., 8., 10., 11. mód., 9. bek. (2. rész) 

GUE/NGL: 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 26. mód. 

S&D, PPE, EFDD: zárószavazás (B8-0239/2018) 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 7., 8., 10., 13. bek. 

ENF: 13. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 

1. bek. 

1. rész „tudomásul veszi a Bizottságnak a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi kerettel, valamint az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos 

2018. május 2-i javaslatait, amelyek kijelölték a soron következő tárgyalások 

alapját;” 

2. rész „emlékeztet arra, hogy a Parlament egyértelmű álláspontját a 2018. március 14-én 

jelentős többséggel elfogadott, a tárgyalási meghatalmazás alapjául szolgáló két 

állásfoglalás tartalmazza;” 
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4. bek. 

1. rész „csalódottságának ad hangot a következő pénzügyi költségvetés – 1,1 billió eurót 

kitevő – javasolt általános szintje miatt, amely az Európai Fejlesztési Alap 

forrásainak (jelenleg az uniós költségvetésen kívül esően az EU bruttó nemzeti 

jövedelmének 0,03%-a) levonása után a 27 uniós tagállam bruttó nemzeti 

jövedelmének 1,08%-ának felel meg; hangsúlyozza, hogy a bruttó nemzeti 

jövedelemhez viszonyított általános szint reálértéken alacsonyabb a jelenlegi 

többéves pénzügyi keret szintjénél,” 

2. rész „annak ellenére, hogy az új politikai prioritások és újonnan felmerülő kihívások 

további uniós forrásokat tesznek szükségessé; emlékeztet arra, hogy a jelenlegi 

többéves pénzügyi keret kisebb, mint elődje (a 2007–2013-as időszakra vonatkozó 

TPK), és elégtelennek bizonyult arra, hogy megfelelő forrást biztosítson az Európai 

Unió sürgető szükségleteire;” 

 
6. bek. 

1. rész „újra megfogalmazza szilárd álláspontját, amely szerint a 2021–2027-es időszakra 

vonatkozó többéves pénzügyi keretben biztosítani kell a kulcsfontosságú uniós 

politikákhoz szükséges finanszírozási szintet annak érdekében, hogy azok 

betölthessék küldetésüket és teljesíthessék célkitűzéseiket; különösen hangsúlyozza, 

hogy a 27 uniós tagállam számára a KAP és a kohéziós politika finanszírozását 

reálértéken legalább a 2014–2020-as költségvetés szintjén kell tartani, és ezzel 

egyidejűleg tiszteletben kell tartani e politikák átfogó szerkezetét, az Erasmus+ 

program jelenlegi költségvetését háromszorosára kell emelni, valamint szükség van 

a kkv-k számára nyújtott egyedi finanszírozás és az ifjúsági munkanélküliség 

kezelésére szánt források megkétszerezésére, a kutatásra és az innovációra 

elkülönített jelenlegi költségvetés legalább 50%-kal – 120 milliárd euróra – történő 

növelésére, a LIFE+ program megkétszerezésére, az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszközön keresztüli beruházások jelentős növelésére, valamint a biztonság, a 

migráció és a külkapcsolatok területén további források biztosítására;” 

2. rész „hangsúlyozza ennélfogva álláspontját, hogy a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi keretet a 27 uniós tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 1,3%-

ában kell meghatározni;” 

 
14. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és a saját forrásokról” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

ENF: 

 

EFDD, ENF: 

9. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és teljes mértékben támogatja az összes visszatérítés és 

korrekció eltörlését;” 

2. rész a fenti szövegrész 
 

Egyéb 

A B8-0240/2018 sz. állásfoglalásra irányuló indítványt (ECR képviselőcsoport) visszavonták. 

Marie-Pierre Vieu és Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL képviselőcsoport) szintén aláírta az B8-

0241/2018 sz. állásfoglalási indítványt. 
 

 

11. A Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökehez/az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett ajánlás Líbiáról 
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Jelentés: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

1. bek., a) pont 36 S&D  +  

1. bek., a) pont után 20 GUE/NGL NSz - 91, 539, 39 

21 GUE/NGL NSz - 94, 534, 46 

22 GUE/NGL NSz - 53, 603, 24 

1. bek., b) pont után 27 EFDD ESz + 610, 42, 26 

1. bek., d) pont 28 EFDD ESz + 375, 281, 25 

1. bek., g) pont után 29 EFDD ESz + 503, 129, 44 

1. bek., h) pont 30 EFDD  +  

1. bek., j) pont 37 S&D ESz + 537, 106, 24 

1. bek., l) pont bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

1. bek., m) pont bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 607, 50, 13 

2/NSz + 533, 120, 13 

1. bek., n) pont 31 EFDD ESz + 496, 113, 14 

1. bek., o) pont bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 610, 60, 10 

2/NSz + 495, 121, 52 

1. bek., p) pont után 32 EFDD ESz + 515, 92, 74 

1. bek., s) pont 3T EFDD NSz - 118, 555, 4 

1. bek., t) pont 10 GUE/NGL NSz - 183, 482, 13 

4 EFDD NSz - 126, 540, 11 

1. bek., u) pont 11 GUE/NGL NSz - 182, 469, 26 

bek. eredeti szöveg rész.   
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

1/NSz + 579, 64, 26 

2/NSz + 352, 219, 90 

3/NSz + 500, 124, 49 

4/NSz + 429, 192, 50 

5/NSz + 510, 130, 28 

6/NSz + 506, 149, 19 

7/NSz + 498, 150, 13 

1. bek., u) pont után 12 GUE/NGL NSz - 222, 451, 5 

13 GUE/NGL NSz - 101, 539, 33 

1. bek., v) pont bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 631, 18, 27 

2/NSz + 372, 286, 18 

1. bek., w) pont 5 EFDD NSz - 139, 526, 15 

1. bek., w) pont után 6 EFDD NSz - 146, 528, 5 

1. bek., x) pont után 14 GUE/NGL NSz - 212, 429, 35 

1. bek., y) pont bek. eredeti szöveg NSz - 330, 331, 18 

1. bek., z) pont 38 S&D  +  

bek. eredeti szöveg NSz ↓  

1. bek., ac) pont 15 GUE/NGL NSz - 197, 440, 38 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

1. bek., ae) pont 16 GUE/NGL NSz + 404, 261, 12 

1. bek., ai) pont után 39 S&D ESz + 548, 101, 27 

40 S&D  -  

5. bev. hiv. után 7 GUE/NGL NSz + 348, 312, 19 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

8 GUE/NGL NSz + 343, 290, 32 

13. bev. hiv. után 1 EFDD NSz - 110, 542, 25 

A. preb. 17 GUE/NGL NSz - 76, 547, 48 

A. preb. után 18 GUE/NGL NSz - 85, 532, 54 

19 GUE/NGL NSz - 95, 538, 44 

G. preb. után 23 EFDD ESz + 433, 194, 49 

H. preb. § eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

I. preb. után 2 EFDD NSz - 91, 561, 27 

K. preb. után 9 GUE/NGL NSz + 338, 334, 4 

O. preb. után 24 EFDD  +  

R. preb. 25 EFDD  +  

S. preb. után 26 EFDD ESz + 554, 97, 19 

Z. preb. után 34 S&D  +  

35 S&D  +  

szavazás: ajánlás (a szöveg egésze) NSz + 486, 150, 44 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 1., 2., 3., 4., 5., 6. mód. 

GUE/NGL: 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. mód., 1. bek., m) 

pont 1. bek., o) pont; 1. bek., u) pont; 1. bek., v) pont; 1. bek., y) pont; 1. bek., z) 

pont 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

EFDD: 1. bek., ac) pont 

Verts/ALE, 

GUE/NGL: 

1. bek., y) pont; 1. bek., z) pont 

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

Verts/ALE: 

1. bek., l) pont 



P8_PV-PROV(2018)05-30(VOT)_HU.docx 25 PE 623.123 

1. rész „vizsgálják meg a líbiai válságot tágabb, regionális és pánafrikai összefüggésben, 

szem előtt tartva Líbia kulcsfontosságú szerepét Észak-Afrika, a Száhel-övezet és a 

Földközi-tenger térségének stabilitása szempontjából; támogassák és mozdítsák elő 

Líbia együttműködését Száhel-övezetben található szomszédaival; e szemlélet 

részeként vegyék figyelembe a líbiai helyzet hatását az EU előtt álló dinamikákra és 

kihívásokra; dolgozzanak ki regionális és pánafrikai szempontokat is figyelembe 

vevő átfogó politikát Líbia tekintetében, amely magában foglalja a tágabb 

értelemben vett fejlesztési, biztonsági és migrációs politikákat, valamint az emberi 

jogok és az alapvető szabadságok védelmét és a terrorizmus elleni fellépést, 

valamint a rabszolgaság és a kizsákmányolás elleni küzdelmet; gondoskodjanak 

arról, hogy a konkrét eredmények elérése érdekében többek között a következő 

többéves pénzügyi keret révén biztosítsanak elegendő pénzeszközöket e politika 

végrehajtására;” 

2. rész „tartsák fenn és lehetőség szerint erősítsék meg az együttműködést a NATO Sea 

Guardian művelete és az EUNAVFOR MED Sophia művelete között;” 
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1. bek., ac) pont 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „folytassák és fokozzák az emberkereskedők és a 

csempészek üzleti modelljének megzavarására, a líbiai parti őrség kapacitásának 

fejlesztésére” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
H. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „az EU migrációval kapcsolatos fellépése eredményesnek 

mutatkozik” és „kapcsolatos” és „miután” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

GUE/NGL: 

1. bek., m) pont 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a terrorizmus és az emberkereskedelem elleni küzdelmet 

célzó erőfeszítésekben, nem csak a hírszerzési integráció, a pénzügyi együttműködés 

és a taktikai támogatás révén, hanem” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
1. bek., o) pont 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a 2017. július 25-i párizsi nyilatkozattal összhangban” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

Verts/ALE, GUE/NGL: 

1. bek., u) pont 

1. rész „fokozzák az EU, az Afrikai Unió és az ENSZ arra irányuló közös erőfeszítéseit, 

hogy a Líbiában tartózkodó migránsok és menekültek jobb védelemben 

részesüljenek, különös figyelmet fordítva a legkiszolgáltatottabb személyekre; 

alaposan és haladéktalanul vizsgálják ki a migránsokkal és menekültekkel szemben 

bűnözői csoportok által Líbiában elkövetett bántalmazásokkal és embertelen 

bánásmóddal kapcsolatos állításokat, valamint a rabszolgatartással kapcsolatos 

vádakat; dolgozzanak ki kezdeményezéseket annak érdekében, hogy 

megakadályozzák minden ilyen incidens jövőbeli előfordulását; javítsák az 

idegenrendészeti fogdákban tartott menekültek és migránsok körülményeit, és 

sürgessék a líbiai hatóságokat, hogy mielőbb zárják be azokat a létesítményeket, 

amelyek esetében megállapítást nyer, hogy nem felelnek meg a nemzetközi 

normáknak; folytassák és fokozzák a támogatott önkéntes hazatérésre és az 

áttelepítésre irányuló, az ENSZ-szel és az Afrikai Unióval együttműködve 

végrehajtott erőfeszítéseket, ezzel összefüggésben kiemelve a „kilépő vízumokra” 

vonatkozó líbiai előírás eltörlésének fontosságát; ösztönözzék a líbiai hatóságokat, 

hogy hagyjanak fel az önkényes fogva tartásokkal és kerüljék a kiszolgáltatott 

személyek, különösen a gyermekek fogva tartását; gondoskodjanak arról, hogy a 

migránsokkal a nemzetközi emberi jogi normák maradéktalan tiszteletben tartásával 

bánjanak, és e célra bocsássák rendelkezésre a szükséges támogatást az EU 

költségvetéséből; hívják fel Líbiát, hogy írja alá és ratifikálja a menekültek 

helyzetére vonatkozó 1951. évi genfi egyezményt és annak 1967. évi 

jegyzőkönyvét;”, kivéve: „javítsák az idegenrendészeti fogdákban tartott menekültek 

és migránsok körülményeit,”, „hogy nem felelnek meg a nemzetközi normáknak;” és 

„és kerüljék” 

2. rész „javítsák az idegenrendészeti fogdákban tartott menekültek és migránsok 

körülményeit,” 

3. rész „nem felelnek meg a nemzetközi normáknak;” 

4. rész „és kerüljék” 
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5. rész „biztosítsák, hogy az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő missziója 

(EUBAM), az EUNAVFOR MED Sophia művelet és a Frontex Themis művelete 

együttesen összpontosítson a jogellenes tevékenységek, ezen belül a Földközi-tenger 

középső térségében zajló migránscsempészet, emberkereskedelem és terrorizmus 

felszámolásának mikéntjére;” 

6. rész: biztosítsák, hogy az EUBAM megbízatásával összhangban továbbra is aktívan 

együttműködjön a líbiai hatóságokkal, illetve segítséget nyújtson számukra a 

határigazgatáshoz, bűnüldözéshez és a tágabb értelemben vett büntető 

igazságszolgáltatási rendszerhez kapcsolódó kiemelt területeken;”, kivéve: „kiemelt”  

7. rész „kiemelt” 

 
1. bek., v) pont 

1. rész „fejlesszék tovább a líbiai területekre irányuló és az onnan kiinduló, valamint a Líbia 

területén és annak partjainál megvalósuló embercsempészet és emberkereskedelem 

elleni erőfeszítéseiket, amelyek aláássák a líbiai stabilizációs folyamatot, és ezrek 

életét veszélyeztetik;” 

2. rész „ebben az értelemben biztosítsák az e problémákkal szembeni fellépéshez nyújtott 

uniós hozzájárulás folyamatosságát, amelynek keretében segítséget nyújtanak a 

líbiai partnereknek a szárazföldi és tengeri határok biztosításához régóta szükséges 

kapacitás kiépítéséhez, és együttműködnek a líbiai hatóságokkal egy átfogó 

határigazgatási stratégia bevezetése érdekében;” 
 

Egyéb 

A 33. módosítást törölték. 
 

 

12. Éves jelentés a schengeni térség működéséről 

Jelentés: Carlos Coelho (A8-0160/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

8. bek. után 1 előadó  +  

41. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 333, 295, 8 

44. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 371, 270, 24 

51. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 346, 322, 12 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 439, 157, 80 

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

több mint 76 

képviselő 

41., 44., 51. bek. 

 

 

13. A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó 

minimumszabályok 

Jelentés: Teresa Jiménez-Becerril Barrio és Angelika Mlinar (A8-0168/2018) 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

15. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

16. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

18. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 643, 3, 21 

33. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

42. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

43. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 521, 109, 30 

51. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

60. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2/NSz + 513, 101, 38 

N. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 523, 78, 55 

O. preb. bek. eredeti szöveg rész.   

1/NSz + 571, 29, 60 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

2/NSz + 517, 91, 52 

P. preb. bek. eredeti szöveg NSz + 545, 65, 54 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 517, 74, 72 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 18., 43. bek. (2. rész), 60. bek. (2. rész) 

ENF: O., N., P. preb. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 18. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

42. bek. 

1. rész „felhívja a Bizottságot, hogy orvosolja az irányelv végrehajtásával kapcsolatos 

igazságügyi és gyakorlati hiányosságokat a különböző áldozatvédelmi eszközök – 

mint például az európai védelmi határozatról szóló 2011/99/EU irányelv, az 

emberkereskedelem megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről, valamint az 

áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU irányelv, a gyermekek szexuális 

bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni 

küzdelemről szóló 2011/92/EU irányelv, valamint a bűncselekmény elkövetési 

eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az EU-ban történő befagyasztásáról 

és elkobzásáról szóló 2014/42/EU irányelv – megfelelő kölcsönhatásai révén;” 

2. rész „felszólítja a tagállamokat és az EU-t, hogy a nők és lányok elleni erőszak 

megelőzése és az áldozatok védelme érdekében ratifikálják és teljes körűen hajtsák 

végre az Európa Tanács Isztambuli Egyezményét annak érdekében, hogy 

megelőzzék és felszámolják a nők és lányok elleni erőszakot és biztosítsák, hogy 

Európában az áldozatok maradéktalanul érvényesíteni tudják jogaikat;” 

 
43. bek. 

1. rész „felszólítja a Bizottságot, hogy építsen be ágazati vizsgálatokat a nyomon követési 

és jelentéstételi tevékenységeibe, biztosítva az irányelv egységes alkalmazását 

valamennyi áldozat védelme érdekében, függetlenül attól, hogy az áldozattá válás 

milyen alapon következett be, illetve mely sajátos jellemzői vannak;” 

2. rész „(például fajra, bőrszínre, vallásra, nemre, nemi identitásra, nemi önkifejezésre, 

szexuális irányultságra, nemi jellegre, fogyatékosságra, migrációs státuszra vagy 

bármely egyéb státuszra vonatkozó okokból)” 

 
60. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „(közöttük a szexuális és reproduktív egészséggel 

kapcsolatos)” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

ENF: 

15. bek. 

1. rész „felszólítja a tagállamokat, hogy erősítsék meg a gyűlölet-bűncselekmények” 

2. rész „többek között az LMBTI személyek elleni támadások vagy rasszista indíttatású 

bűncselekmények;” 
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33. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és az LMGTQI személyeket” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
51. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „és az LMGTQI személyeket” és „nemi alapú” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
O. preb. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a migránsok és menedékkérőkkel szembeni” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

ECR, ENF: 

16. bek. 

1. rész „hangsúlyozza az egyéni elbírálás rendkívüli fontosságát, amelynek köszönhetően az 

áldozat már a jogi eljárás kezdetétől tájékoztatásban részesül a jogairól és arról, 

hogy joga van önálló döntéseket hozni abban az eljárásban, amelyben részt vesz, ha 

pedig gyermek, akkor joga van a gyermekek esetében alkalmazandó különleges 

eljárási biztosítékokra; felhívja a tagállamokat, hogy kellő időben és megfelelően 

ültessék át jogszabályaikba az áldozatok egyéni értékelését, kezdve a hatáskörrel 

rendelkező hatósággal való első kapcsolatfelvételtől (ami az áldozatok sajátos 

szükségleteinek elismerése és azonosítása szempontjából fontos eljárási intézkedés), 

és később e sajátos szükségleteiknek megfelelő egyedi védelemben részesítsék őket, 

megelőzve a másodlagos és ismételt áldozattá válásukat, megfélemlítésüket és a 

velük szemben alkalmazott megtorlást; hangsúlyozza, hogy az aktuális támogatási 

szükségletek meghatározása érdekében az egyéni elbírálást rendszeresen felül kell 

vizsgálni, és hogy a bűncselekmény után megfelelő időtartamon belül a traumára 

adott reakciókkal kapcsolatos aktuális ismeretek alapján nyomon követési 

felülvizsgálatot is biztosítani kell az áldozatok számára; emlékeztet arra, hogy az 

emberkereskedelem áldozatainak és a szexuális erőszak gyermekáldozatainak eseteit 

különösen egyéni elbírálás alá kell vonni, tekintettel e bűncselekmények társadalmi, 

fizikai és pszichológiai következményeire;” 

2. rész „emlékeztet arra, hogy az egyéni elbírálás során a nemi szempontokat tekintetbe kell 

venni, mivel a nemi alapú erőszak női és LMBTQI áldozatai az újbóli áldozattá 

válás magas kockázata miatt különös figyelmet és védelmet igényelnek, és ezért 

egyedi intézkedéseket és szakértői támogatást kell biztosítani számukra;” kivéve: „a 

nemi alapú erőszak női és LMBTQI áldozatai” 

3. rész „a nemi alapú erőszak női és LMBTQI áldozatai” 
 

 

14. Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról 

Jelentés: Tokia Saïfi (A8-0166/2018) 

Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

1 bek. után 5 GUE/NGL NSz - 287, 347, 25 

2. bek. 6 GUE/NGL rész.   

1/NSz - 276, 366, 15 
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

2/NSz ↓  

3/NSz ↓  

3. bek. 7 GUE/NGL ESz - 238, 355, 51 

4. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 -  

5. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

8. bek. 8 GUE/NGL NSz - 131, 526, 10 

bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

3 +  

9. bek. 9 GUE/NGL NSz - 149, 495, 14 

13. bek. 10T GUE/NGL  -  

14. bek. bek. eredeti szöveg rész.   

1 +  

2 +  

15. bek. 2 S&D NSz - 266, 386, 9 

16. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 542, 102, 14 

25. bek. 11 GUE/NGL  -  

37. bek. 12 GUE/NGL  -  

42. bek. 13 GUE/NGL  -  

44. bek. 14 GUE/NGL NSz - 285, 346, 30 

46. bek. bek. eredeti szöveg rész.   
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Tárgy Mód. 

sz. 

Szerző NSz stb. Szavazás NSz/ESz – 

észrevételek 

1 +  

2/NSz + 476, 169, 13 

49. bek. 15 GUE/NGL NSz - 296, 346, 11 

60. bek. 3 S&D NSz - 323, 323, 13 

62. bek. 4 S&D  -  

M. preb. után 1 S&D  -  

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze) NSz + 499, 91, 54 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek 

S&D: 2., 3. mód., 16., 46. bek. (2. rész) 

GUE/NGL: 5., 6., 8., 9., 14., 15. mód. 
 

Külön szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 16. bek. 
 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek 

ECR: 

46. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „ezen belül más lehetőségek mellett a szankcióalapú 

megközelítés vizsgálatáról” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

S&D: 

6. mód. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „a harmadik országok megzsarolására” és „fenyegetés 

révén” 

2. rész „a harmadik országok megzsarolására” 

3. rész „fenyegetés révén” 

 

PPE: 

4. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „haladéktalanul hozzon intézkedéseket” és „a lehető 

leghamarabb nyújtson be hatásvizsgálatot, amely tartalmazza a jövőbeli 

kereskedelmi kapcsolatok tekintetében fennálló különböző lehetőségeket annak 

érdekében” 

2. rész a fenti szövegrész 

 

EFDD: 

5. bek. 
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1. rész A teljes szöveg, kivéve: „felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a lehető 

leghamarabb tisztázzák a jövőbeli szabadkereskedelmi megállapodások 

szerkezetével kapcsolatos döntésüket, és teljes mértékben tartsák tiszteletben a 

tárgyalási irányelvek elfogadására, a tárgyalásokra, az aláírandó és megkötendő 

javaslatok jogalapjára és különösen a nemzetközi kereskedelmi megállapodások 

Tanács által történő aláírására és megkötésére vonatkozó hatáskörök e megosztását 

az Unió és tagállamai között annak érdekében, hogy ne késleltessék tovább azon 

kereskedelmi megállapodásokat, amelyekben már megegyezés született a 

kereskedelmi partnerekkel, de még ratifikálásra várnak;” 

2. rész a fenti szövegrész 

 
8. bek. 

1. rész „tudomásul veszi, hogy megrekedtek a többoldalú tárgyalások a 

szolgáltatáskereskedelmi megállapodásról (TiSA) és a környezeti termékekről;”, 

kivéve: „a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásról (TiSA)” 

2. rész „a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásról (TiSA)” 

3. rész „kéri az Uniót, hogy vállaljon kezdeményező szerepet e két tárgyalás újraindítása 

érdekében, és a TiSA-tárgyalások esetében kövesse az Európai Parlament TiSA-ra 

vonatkozó álláspontját; 

 
14. bek. 

1. rész A teljes szöveg, kivéve: „kéri a Bizottságot, hogy folytassa a beruházási viták 

eldöntésére szolgáló új multilaterális rendszerrel kapcsolatos munkát” 

2. rész a fenti szövegrész 

 


